Обавештење о прикупљању и обради личних података „Беби паркинг картица”
У складу са одредбама члана 15 и члана 23 Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, број
87/18) ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад, Филипа Вишњића 47, Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће), жели
да, у својству руковаоца података, прикупи од Вас и обради следеће податке о личности (у даљем тексту:
Подаци):
o име и презиме мајке-корисника услуге;
o адреса пребивалиште из личне карте мајке - корисника услуге;
o име и презиме новорођеног детета;
o јединствен матични број грађана - новорођеног детета.
Сврха прикупљања личних података је издавања „Беби паркинг картица”, као поклон за рођење детета, у
складу са Одлуком о јавним паркиралиштима на територији града Новог Сада („Сл. лист Града Новог
Сада", бр. 4/2010, 5/2010 - испр., 19/2010 - испр., 50/2010, 44/2011, 38/2012, 7/2013 - испр., 28/2014,
11/2015, 74/2016, 21/2017, 61/2017, 42/2018 i 59/2018) Члан 13a.
Податке користе запослени у ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад у напред наведену сврху. Подаци о
личности се чувају 5 година, а у складу са важећим прописима којима је регулисана заштита података о
личности. Предузеће неће користити Податке у друге сврхе, давати их трећим лицима нити их
злоупотребљавати на неки други начин.
У односу на податке о личности, лице чији су подаци прикупљени има следећа права:
o право да од Руковаоца затражи приступ подацима о личности и информацијама које се тичу
обраде (члан 26 ЗЗПЛ);
o право да затражи исправку нетачно унетих података и допуну тих података (члан 29 ЗЗПЛ);
o право да затражи брисање података (члан 30 ЗЗПЛ);
o право на ограничење обраде (члан 31 ЗЗПЛ);
o право на преносивост података (члан 36 ЗЗПЛ);
o право да се на њега или њу не примењује одлука донета искључиво на основу аутоматизоване
обраде, укључујући и профилисање (члан 38 ЗЗПЛ);
o право да буде обавештен о повреди података о личности, ако та повреда података о личности
може да произведе висок ризик по права и слободе физичких лица (члан 53 ЗЗПЛ);
o право подношења притужбе Поверенику за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту
података о личности – Булевар краља Александра број 15, 11120 Београд, телефон: + 38111 3408
900, е-маил: office@poverenik.rs (члан 82 ЗЗПЛ);
o право на судску заштиту ако сматра да су му/јој повређена права из ЗЗПЛ (члан 84 ЗЗПЛ);
o друга права гарантована важећим ЗЗПЛ.
Лице на које се подаци односе може своја права остварити попуњавањем Захтева за остваривање
права који је доступан у пословним просторијама Руковаоца, као и на интернет страници Руковаоца:
https://www.parkingns.rs.

Руковалац ће у односу на остваривање његових/њених права лица на које се подаци односе, пружити
лицу чији су подаци прикупљени све неопходне додатне информације, као и помоћ, у складу са
условима и на начин прописан важећим ЗЗПЛ.
Лице чији се подаци обрађују, у вези са свим питањима која се односе на обраду личних података,
укључујући и начин остваривања права и увид у документе којима се ближе регулише начин обраде
података, се може обратити Лари Башић, Лицу задуженом за заштиту података о личности путем
телефона:
бр. тел.: 021 48 99 117, моб.: 064 84 37 309 и
е-mail адресе: zastitapodataka@parkingns.rs.
Лице задужено за заштиту података о личности ће на сваки упит одговорити у најкраћем могућем
року, у зависности од самог упита, али не касније од 15 радних дана од дана уредног пријема упита.

Сагласност за прикупљање и обраду података
Упознат/а сам са обавештењем о обради података и својеручним потписом дајем сагласност да ЈКП
“Паркинг сервис” Нови Сад обрађује моје личне податке.
Сагласан сам да ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад може податке које прикупи о мени и мом
малолетном детету обрађивати тако што ће исте чувати и користити у електронском облику,
штампаним копијама, скенираним документима, као и на сваки други начин погодан и уобичајен у
пословању ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад.
Све податке о себи и малолетном детету дајем добровољно.
Нови Сад,_________________
____________________
Име и презиме
(читко штампаним словима)
______________________
(својеручни потпис)

